
   

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 21. 9. 2017 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- plenární zasedání OO Svitavy: usnesení, aby Pardubický kraj místo dotací pro začínající včelaře dotoval 

konkrétní včelařské aktivity - budeme žádat o jednotlivé dotace na akce, 

- Den medu - aktualizace seznamu pomocníků a průběhu příprav, 

- př. Dosedělovi patří dík za operativní dovoz léčiva od zdravotníka OO Svitavy, 

- navrhuje vynechat březnovou členskou schůzi a nechat v plánu práce čas na 2 zájezdy (Expo, Techagro 

apod.)  

 

2. Pošta - př. Ing. Petr 

- odeslána objednávka knih z nakladatelství GRADA, 

- uzavřena smlouva o dotaci s obcí Vidlatá Seč – 1 000 Kč, 

 

3. Výdej Varidolu – př. Doseděl 

- vydal léčivo a podal krátké vysvětlení k jeho použití; na členské schůzi dne 22. 10. vybere formuláře 

letního léčení a použité gabonové pásky, 

 

4. Různé  
- př. Boštík - důvěrníci nejsou pozváni na schůzi jen kvůli převzetí léčiva, ale i kvůli prodiskutování 

důležitých úkolů, a proto mají zůstat až do konce - celý výbor souhlasí a žádá je o aktivní účast, 

- př. Drábek - zrušit schůzi v dubnu a březnovou konat dolem 10. 3. (do 15. 3.), aby vhodně navázalo jarní 

léčení - doporučuje též zdravotník), zveřejnit co nejdříve výsledky vyšetření zimní měli - zveřejňují se 

na webu - jednatel doporučuje, aby si důvěrníci bez e-mailu našli v obvodu člověka, který jim bude 

předávat informace co nejdříve, 

- bylo dohodnuto, že za zájezdy se bude vybírat 150 Kč za dospělého člena naší ZO a jeho rodinného 

příslušníka, 250 Kč za jiného dospělého, 100 Kč za děti mladší 15 let - tento návrh bude přednesen 

ke schválení na výroční členské schůzi, 

- jednatel - KRK provede do doby výplaty dotace 1.D. namátkovou kontrolu včelstev, na jejichž zimování 

je požadována dotace - včelaři (nejen členové ČSV) jsou povinni kontrolu umožnit. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Aleš Juza 

 

 př. Jiří Křivka 

  

 

 

 

 


